
Голова НАЗК розповіла про опрацювання декларацій політичних партій 

 

Наталія Корчак 

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Голова Національного агентства з питань запобігання 

корупції Наталія Корчак у ексклюзивному коментарі УНН розповіла, як 

агентством опрацьовуються фінансові декларації політичних партій. Які суми 

грошей отримають шість партій, які претендують на державне фінансування. А 

також про те, що буде з партіями, які відмовляються подавати звіти до НАЗК. 

Яка кількість партій вже подала звіти до НАЗК? 
На сайті НАЗК вже існує рубрика “політичні партії”, де існує інформація про 

кількість поданих звітів політичних партій за перший квартал і за другий. Я не 

пам’ятаю вже цифр. За перший квартал щось приблизно 197 звітів, а за другий - 

більше 200 звітів. Звісно, у поле правової оцінки, в першу чергу, попадуть звіти 

тих шести політичних партій, які претендують на державне фінансування. Ми 

маємо право з моменту закінчення строку для подачі звіту, а це - 9 серпня, 

починаючи з 10 серпня протягом двох місяців проводити аналіз цих звітів на 

предмет строків, порядків, коректності викладення даних, достовірності і т.д. 

Це все - визначені вимоги до аналізу звіту - вказано у законі “Про політичні 

партії”. Відповідно, ми за два місяці в ручному режимі, і я хочу це підкреслити, 

маємо нечисленним колективом проаналізувати ті стоси паперу, які нам 

привезли... На жаль, програмного забезпечення для їх аналізу немає, тому що в 

законі “Про політичні партії” чітко написано: звіти подаються у паперовій 

формі. Ми будемо давати загальну оцінку тому, що написано у звіті політичної 

партії, і як це відповідає дійсності, тобто, це початок складної роботи. 

Фінансування політична партія зможе отримати лише восени, і до кінця року 

часу залишається не так багато і ці кошти потрібно буде освоїти, а те, що не 

буде використано політичними партіями, повернеться до державного бюджету. 

Ми стали на шлях культури виборчого процесу і знову ж таки прозорості 



діяльності політичних партій на предмет витрачання тепер уже коштів 

громадян. 

Про яку суму йдеться? І чи всі партії будуть отримувати однакову суму? 
Фінансування буде залежати від того, скільки голосів партія отримала 

на відповідних виборах, тобто, у нас є уже прораховані певні суми на підставі 

даних ЦВК. Відповідно, 20% від заробітної плати помножено на кількість 

голосів буде складати суму, яка підлягає виплаті. Плюс, не забуваємо, 

що є одна партія, яка претендує на 10% більшого державного фінансування 

у зв’язку з виконанням вимог гендерної політики - це “Самопоміч”, тому з 391 

млн грн спочатку буде вирахувано 10%, а потім із тієї суми будуть 

розподілятися кошти, які множаться на кількість голосів. Тобто, розподіл 

не є рівним, він є пропорційним до розподілу кількості голосів. 

Чи прораховували приблизну суму, яку отримає одна з партій, яка вже 

подала декларацію? 
Прораховували, але точних цифр я не пам’ятаю. Найбільша сума це приблизно 

100 млн грн - це “Фронт змін”, тому що він набрав більшу кількість голосів. 

Дещо меншу кількість голосів має “Солідарність”. Зараз вони подали звіти 

за перший і другий квартал. Ми ці звіти перевіряємо, однак далі вони подають 

звіти і за третій квартал, і за четвертий. Тобто, партії зараз не профінансовані. 

Нам, щоб запустити цей процес, потрібно проаналізувати звіти за ці два 

квартали, але далі інші звіти і будуть подавати інформацію, як витрачаються 

кошти. Чи за цільовим призначенням, чи ні. Будуть відповідні повідомлення від 

небайдужих громадян чи громадянських організацій, які будуть володіти 

інформацією про витрачання коштів. У процесі діяльності ми будемо робити 

відповідні запити. Ми вже говоримо про те, що потрібне програмне 

забезпечення нашої діяльності і ми також будемо шукати такі можливості. 

На сьогодні існує механізм, що буде з партіями, які використовують кошти 

не за цільовим призначенням? 
Ми зараз ретельно виписуємо всі зауваження, які у нас сформувалися за 

результатами аналізу звітів. І це лише початок. Далі інформація буде 

накопичуватися. Ми розробили форму, керуючись тими вимогами, які є у 

законі “Про політичні партії”, однак зараз ми уже бачимо, що якісь із позицій, 

які потрібно заповнювати, є неактивними, щось можна об’єднати. І ми, звісно, 

будемо вносити корективи. У процесі роботи в нас виникають питання, на які 

ми не знаходимо відповіді. Чому? Бо в законодавчому полі не все врегульовано. 

Відповідно, ми будемо формувати на основі отаких запитань, які у нас 

виникають пакет документів щодо змін закону "Про політичні партії"... Ми 

зараз говоримо про те, що існує лише один закон. Він не був “обкатаний” в 

частині фінансування політичних партій, тому ми і будемо, як то кажуть, у 

“тестовому режимі” цей закон виконувати і відповідно ініціювати відповідні 

зміни. Тому що деякі позиції чинного законодавства уже можна критично 

оцінювати. 

Що буде з партіями, які відмовляться подавати звіти до НАЗК? 
Шість партій, які претендують на державне фінансування, виконали одну 

із вимог. Вони вчасно подали звіт і згідно з тією формою, яка визначена чинним 



законодавством. Стосовно інших партій, звісно, ми будемо, мабуть, протоколи 

про адміністративні правопорушення складати, яка партія не прозвітувала 

відповідно до закону. Ця партія не претендує на державне фінансування, 

наприклад, але це не позбавляє її обов’язку подавати звіт. Ми зв’язували, 

що розмір штрафної санкції за порушення цієї вимоги - 6 тис. 800 грн. Іншого 

механізму впливу на партію, щоб вона подала цей звіт, немає. Є лише 

адміністративна відповідальність. Тому не виключається, що для окремих 

партій легше буде сплатити штраф і не подавати звіту. Знову ж таки, 

ми не можемо ініціювати питання про ліквідацію такої партії, 

бо це є неприбуткова громадська організація, але, можливо, враховуючи 

ці аспекти, порушення вимоги щодо подання звіту буде підставою того, що ми, 

можливо перед Міністерством юстиції, яке реєструє дані партії, ставити 

питання про доцільність існування таких партій. Або вносити відповідні зміни 

до чинного законодавства з тим, щоб відпрацювати механізм впливу на такі 

партії. 

Нагадаємо, НАЗК розпочало свою роботу 15 серпня. 

Як відомо, НАЗК є центральним органом виконавчої влади України зі 

спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізацію державної 

антикорупційної політики. Одним із основних завдань НАЗК є контроль та 

перевірка декларацій всіх державних службовців і стилю їх життя, розкриття 

будь-якої інформації з приводу фактів корупції чи зловживання посадою. 

Запуск роботи антикорупційного агентства був однією з вимог Європейського 

Союзу щодо безвізового режиму з Україною.  Головою НАЗК є Наталія Корчак. 

До керівного складу Національного агентства також входять: Олександр 

Скопич, Руслан Рябошапка та Руслан Радецький. Наразі ще одна вакансія члена 

Агентства є вільною. 
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